
 

Actievoorwaarden 
Semmie Boosters



Actievoorwaarden Semmie Boosters 


Semmie biedt aan bestaande klanten de mogelijkheid om extra geld te 
verdienen om je rendement te boosten via de Semmie Boosters. Hieronder 
leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan de 
Semmie Boosters.  

Op dit moment kan je gebruik maken van de volgende boosters: 
1. Invite-a-friend
2. Geldprijs van Semmie
3. Gratis beleggen bij Semmie

Semmie Boosters – Invite-a-friend  

Zo kom je in aanmerking: 
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en 

heb je minimaal € 50,- belegd vermogen. 
• Via je Semmie dashboard stuur je een link aan een voor Semmie nog onbekend 

persoon. Je kan dus niet jezelf aanbrengen als nieuwe klant en ook niet iemand die al 
een account heeft bij Semmie. 

• Indien de aangebrachte klant een rekening heeft geopend die volledig geactiveerd is 
en er ook minimaal € 50,- is gestort op de rekening, dan ontvangen jullie beiden € 
15,- op je Semmie rekening. Een persoon die om enige reden geen klant kan worden 
van Semmie, is uitgesloten van deze actie. 

• Je ontvangt de vergoeding voor het aanbrengen van een nieuwe klant alléén als de 
nieuwe klant is aangebracht via jouw Semmie dashboard gedurende de looptijd van 
de invite-a-friend actie. 

En zo werkt het:
• We keren jaarlijks de opgespaarde Semmie Boosters uit in de eerste week van 

januari. 
• Het geld dat we aan je uitkeren zullen we bij de eerstvolgende beleggingsronde na 

uitkeren meenemen in het reguliere beleggingsproces met de kansen en risico’s die 
hierbij horen. 



• Indien je je rekening gedurende het jaar opheft, dient de rekening minimaal 3 
maanden actief te zijn geweest voordat we het geld aan je uit zullen keren. Dit geldt 
voor zowel de rekening van de aangebrachte persoon als de rekening van de 
aanbrenger. 

Nog wat algemene belangrijke punten: 
• De geldigheid van de actie is te vinden op de website. 
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de 

actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de 
website. 

• Je bent natuurlijk zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee je jouw 
vrienden wijst op ons product. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het 
promoten van een Semmie rekening waarin niet duidelijk is dat het om een 
beleggingsrekening gaat, met de daarbij behorende risico’s. 

• Professionele adviseurs en bemiddelingspartijen zijn uitgesloten van deze actie. 
• Je mag zoveel nieuwe klanten aanbrengen als je zelf wenst. 
• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing. 

Semmie Boosters – Geldprijs van Semmie 

Zo kom je in aanmerking: 
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en 

heb je minimaal € 50,- belegd vermogen. 
• Je hebt bij een evenement waar Semmie heeft deelgenomen een geldprijs gewonnen. 

En zo werkt het:
• Je geeft bij ons aan dat je de prijs graag wilt verzilveren of hebt een link ontvangen 

waarmee je dit automatisch kan doen.
• Het geld dat we aan je uitkeren op jouw Semmie rekening zullen we bij de 

eerstvolgende beleggingsronde na uitkeren meenemen in het reguliere 
beleggingsproces met de kansen en risico’s die hierbij horen. 

• Indien je je rekening gedurende het jaar opheft, dient de rekening minimaal 3 
maanden actief te zijn geweest voordat we het geld aan je uit zullen keren. 



Nog wat algemene belangrijke punten: 
• De actie is gekoppeld aan het e-mailadres dat we van je hebben ontvangen. 
• Je kan eenmalig gebruik maken van het cadeau.
• Het cadeau is tot een jaar na het evenement te verzilveren. 
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de 

actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de 
website of via e-mail. 

• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing.

Semmie Boosters – Gratis beleggen bij Semmie 

Zo kom je in aanmerking: 
• Om deel te kunnen nemen aan de Semmie Boosters, ben je zelf klant bij Semmie en 

heb je minimaal € 50,- belegd vermogen. 
• Je hebt via een actie of bij een evenement waar Semmie aan heeft deelgenomen een 

prijs gewonnen waarmee je een periode gratis kan beleggen.  

En zo werkt het:
• Je geeft bij ons aan dat je de prijs graag wilt verzilveren of hebt een link ontvangen 

waarmee je dit automatisch kan doen.
• We zullen de maanden gratis beleggen automatisch voor je verwerken. 
• Het gratis beleggen kan niet omgezet worden in geld als je besluit te stoppen met 

beleggen bij Semmie.

Nog wat algemene belangrijke punten: 
• De actie is gekoppeld aan het e-mailadres dat we van je hebben ontvangen. 
• Je kan eenmalig gebruik maken van het cadeau.
• Het cadeau is tot een jaar na het evenement of de actie te verzilveren. 
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de 

actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de 
website of via e-mail. 

• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing. 


